
läkartidningen nr 42 2007 volym 104 3157

meddelanden Redaktör: Carin Jacobsson 
tel 08-790 34 78
carin.jacobsson@lakartidningen.se

■ nytt om namn

Anne Odergren, överlä-
kare och sektionschef vid
retinakliniken, S:t Eriks
ögonsjukhus i Stockholm,
är sedan den 1 oktober 
chefläkare på sjukhuset.
Hon efterträder Magnus
Gjötterberg som innehaft
tjänsten sedan år 2000.
Peter Kristian är sedan den 1 augusti
förordnad som överläkare i psykiatri vid
Beroendecentrum, Universitetssjukhu-
set MAS, Malmö.
Sandor Koso har erhållit en specialist-
läkartjänst i allmänmedicin vid Vård-
centralen Närlunda i Helsingborg med
tillträde den 19 november.
Kjell-Åke Lysell har anställts som
överläkare vid barn- och ungdomsneu-
rohabiliteringen, Länssjukhuset Sunds-
vall–Härnösand.

Lars Norén, Västerås, 76 år, död 30 sep-
tember
Per Wiklund, Äspered, 48 år, död 8 juni
Lars Thorén, Uppsala, 85 år, död 29
september

■ disputationer
12 oktober, psykiatri, Karolinska insti-
tutet: Method specific factors in perso-
nality tests (Thomas Lindgren). Fakul-
tetsopponent: Gregory Meyer, USA.

18 oktober, endokrinologi, Lunds uni-
versitet, kl 13.00, stora aulan, MFC, Uni-
versitetssjukhuset MAS, Malmö: Heri-
tability of blood pressure: monogenes
and polygenes (Cristiano Fava). Fakul-
tetsopponent: Krzysztof Narkiewicz,
Polen.

19 oktober, metabolism, endokrinologi
och diabetes, Karolinska institutet, kl
09.00, föreläsningssal M63, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge: Role
of inflammatory and mitochondria 
genes in adipose tissue and obesity (Ma-
ria Kaaman). Fakultetsopponent: Fred-
rik Karpe, England.

19 oktober, experimentell neurologi,
Karolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssal R64, Karolinska Universitets-
sjukhuset Huddinge: Genetic analysis of
IL7R and other immune-regulatory 
genes in multiple sclerosis (Frida Lund-

mark). Fakultetsopponent: Graeme
Stewart, Australien.

19 oktober, barnkirurgi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, Skandiasalen, Astrid
Lindgrens barnsjukhus: High and inter-
mediate imperforate anus. A study on
children and their parents, concerning
aspects of care, psychosocial function
and experiences of treatment (Maria
Öjmyr-Joelsson). Fakultetsopponent:
Gun Nordström.

19 oktober, pediatrik, ssk diabetologi,
Linköpings universitet, kl 13.00, Berze-
liussalen, ingång 65, Universitetssjuk-
huset i Linköping: The importance of
CTLA-4 and HLA class II for type I dia-
betes immunology (Carl-Oscar Jonson).
Fakultetsopponent: Dan Holmberg.

19 oktober, medicinsk etik, Lunds uni-
versitet, kl 10.00, sal D 15, D-huset,
BMC: The substituted judgement stan-
dard. Studies on the ethics of surrogate
decision making (Linus Broström). Fa-
kultetsopponent: Inez de Beaufort,
Nederländerna.

20 oktober, klinisk medicin, ssk obste-
trik och gynekologi, Lunds universitet,
kl 09.00, föreläsningssalen, kvinnoklini-
ken, Universitetssjukhuset i Lund:
Monoamine transporters in female hu-
man reproduction (Barbara Bottalico).
Fakultetsopponent: Henrik Hagberg.

23 oktober, medicinsk mikrobiologi,
Lunds universitet, kl 10.00, patologens
föreläsningssal, ingång 78, Universitets-
sjukhuset MAS, Malmö: Polyomavirus
infections in humans (Annika Lund-
stig). Fakultetsopponent: Tina Dalianis.

25 oktober, allmänmedicin, Uppsala
universitet, kl 13.15, hörsalen, ingång D1,
Dag Hammarskjölds väg 17: Women’s
health and drug utilisation (Annika Bar-
del). Fakultetsopponent: Birgitta Hove-
lius.

25 oktober, medicinsk cellbiologi, Upp-
sala universitet, kl 13.15, sal D4:305,
BMC, Husargatan 3: Exploration of con-
ditions affecting cytokine production in
experimental type 1 diabetes mellitus
(Lina Thorvaldson). Fakultetsoppo-
nent: Maria Faresjö.

25 oktober, anestesiologi och intensiv-
vård, Linköpings universitet, kl 13.00,
Elsa Brändströmsalen, Universitets-
sjukhuset i Linköping: Cardiovascular
response to hyperoxemia, hemodilution
and burns. A clinical and experimental

study (Zoltan Bak). Fakultetsopponent:
Robert Hahn.

26 oktober, fysiologi, Umeå universitet,
kl 13.00, sal BiA201, Biologihuset:
GABA-, glycine- and glutamate-induced
currents in rat medial preoptic neurons
– functonal interactions and modula-
tion by capsaicin (Urban Karlsson). Fa-
kultetsopponent: Bryndis Birnir.

26 oktober, cell- och molekylärbiologi,
Karolinska institutet, kl 09.00, hörsal
4V, Alfred Nobels allé 8: Mitochondrial
dysfunction in ageing and degenerative
disease (Anna Wredenberg). Fakultets-
opponent: Douglass Turnbull, England.

26 oktober, infektionsmedicin, Linkö-
pings universitet, kl 09.00, Elsa Bränd-
strömsalen, Universitetssjukhuset i
Linköping: Surveillance of antibiotic
consumption and antibiotic resistance
in Swedish intensive care units (Marcus
Erlandsson). Fakultetsopponent: Nils
Smith-Erichsen, Norge.

Stiftelsen för svensk njurmedicinsk
forskning och utbildning utlyser här-
med medel från familjen Lindgrens do-
nation för forskning kring cystnjure-
sjukdomens uppkomst och behandling
samt för forskning kring njurtransplan-
tation. Endast personer som varit med-
lemmar i Svensk njurmedicinsk för-
ening sedan 2006 kan erhålla bidrag
från stiftelsen. I första hand kommer
yngre ograduerade forskare att stödjas.

Ansökan skall avfattas på särskilt for-
mulär, som finns att hämta via
‹www.njur.se/anslag.html›, och skickas
till Ola Samuelsson, dialysavdelningen,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg. Anmälan görs samti-
digt per e-post:
ola.samuelsson@vgregion.se

Ansökan skall insändas i 10 exemplar
och senast den 1 november ha inkommit
till Svensk njurmedicinsk förening
under ovanstående adress. Till ansökan
skall bifogas en kort redogörelse för ti-
digare erhållet bidrag.

På nya jobb

Anne
Odergren

Avlidna
Medel att söka
för njurmedicinsk forskning

■ VEM FICK JOBBET?
Information om nybesatta poster är viktig
och intresserar många. Personalavdel-
ningar och andra berörda kan sprida den
effektivt genom att sända in uppgifterna
till Läkartidningen, Box 5603, 114 86
Stockholm. Frågor besvaras av Carin
Jacobsson, tel 08-790 34 78, e-post: 
carin.jacobsson@lakartidningen.se
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Svensk trafikmedicinsk förenings forsk-
ningsfond har som huvudsakligt ända-
mål att främja vetenskaplig forskning
och verksamhet inom trafikmedicin
samt 1) ur stiftelsen utdela pris till per-
soner som inom det trafikmedicinska
området gjort synnerligen värdefulla in-
satser, för att användas till egen utbild-
ning, 2) utdela stipendier vars använd-
ning skall främja trafikmedicinens ut-
veckling, 3) lämna bidrag till särskilda
projekt som Svensk trafikmedicinsk för-
ening inte kan genomföra inom ramen
för sin ordinarie verksamhet och som är
av särskilt trafikmedicinskt värde.

För 2007 disponeras cirka 15 000 kr
för förtjänstfull forskning på trafikme-
dicinens område. Stipendiet kan sökas
av läkare eller andra sjukvårdsanknutna
personer som redovisat ett eller flera
betydelsefulla arbeten inom det trafik-
medicinska området.

Ansökan, helst på särskild blankett
som kan hämtas via ‹www3.svls.se/
sektioner/stmf/stipendie.pdf ›, skall ha
inkommit senast den 15 november till
Nina Rehnqvist, SBU, Box 5650, 114 86
Stockholm, e-post: rehnqvist@sbu.se

■ kalendarium
Svensk flyg & marinmedicinsk förening
(SANMA), utbildningskväll torsdagen
den 18 oktober, kl 18.30, Stockholm
Sidney Dekker: Flygolyckor – human
factors
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.sanma.se›

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 23 oktober, kl 17.30, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Polio – sjukdomen som kom och för-
svann, dock inte spårlöst ...
Moderator: Erling Norrby
Medverkande: Kristian Borg, Margareta
Böttiger, Erik Lycke och Ragnar Norrby
Ytterligare information lämnas via
‹www.sls.se›

Medicinhistoriska museet i Uppsala,
föreläsningar under Linnéåret 2007, kl
13.30–14.15, Eva Lagervalls väg 8
SÖNDAG 28 oktober
Niklas Dahl: Betydelsefulla genombrott
i genetikens historia
SÖNDAG 25 november
Yngve Hofvander: Linnés apostlar –
hälften dog på de farofyllda resorna.
Varför?
Ingen föranmälan krävs

Försäkringsmedicinska Sällskapet,
höstmöte torsdagen den 8 november,
AFA, Klara Södra Kyrkogata 18, Stock-
holm
17.00 David Eberhard: Det kan vara far-
ligt att bära cykelhjälm – om den vadde-
rade världens faror
18.15 Ost- och vinbuffé
Avgiften är 200 kr för icke medlemmar
(inkluderar buffé)
Anmälan görs före den 1 november per
e-post: 
bengt.samuelsson@trygghansa.se 

Svensk förening för palliativ medicin,
södra, höstmöte och extra årsmöte fre-
dagen den 9 november, kl 09.00–16.00,
Stiftsgården Åkersberg, Höör
Tema: Läkaresällskapets nya riktlinjer
för livsuppehållande behandling
Anmälan om deltagande görs senast den
1 november per e-post: 
carl-magnus.edenbrandt@skane.se
Deltagandet är kostnadsfritt
För ytterligare information, se
‹www.sfpm.org›

Svenska läkare mot kärnvapen, öppet
styrelsemöte och föredrag lördagen den
10 november, Sveriges läkarförbund,
Villagatan 5, Stockholm
13.00–14.00 Martin Tondel: Cancerut-
vecklingen i Sverige efter Tjernobyl-
olyckan –  jämförelser med atombom-
berna över Japan
Även icke medlemmar i SLMK är väl-
komna till föredraget
Upplysningar lämnas av Meit Krakau,
e-post: meit@slmk.org

Basal laparoskopi, kurs för kirurger och
operationssköterskor som börjat med
laparoskopiska ingrepp, onsdagen den
28 november, DEMC, Södersjukhuset,
Stockholm
Program
08.00 C Söderlund, G Ristner: Introduk-
tion
08.15–09.30 C Söderlund: Den laparo-
skopiska tekniken. Komplikationer
09.45–10.30 S Linder: Akut buk, append-
ektomi
10.40 S Ahlengärd: Lagar, förordningar
och etik vid användning av försöksdjur
11.30 Lunch
12.00 T Hauss, F Teo: Instrumentge-
nomgång, utrustning
T Svensson: Genomgång av videostapel,
kamera
12.30 Praktiska övningar på försöksdjur
Handledare: C Söderlund, L Engström, S
Linder, A Sondén, G Ristner
16.30 C Söderlund: Galloperation. »Den
svåra gallan« (video). Koledokussten
T Hauss, F Teo, T Svensson: Instrument-

genomgång, övrig utrustning  samt me-
dicinteknisk säkerhet för sjuksköter-
skor
17.15–18.00 C Söderlund: Avslutande
genomgång, repetition av det viktigaste
inom laparoskopisk säkerhet, kolecyst-
ektomi, appendektomi
Anmälan, som är bindande, görs senast
12 dagar före kursstart till Gunilla Rist-
ner, DEMC, Södersjukhuset, 118 83
Stockholm, fax 08-616 19 45. Ansök-
ningsblankett finns att hämta via
‹www.svenskkirurgi.se›. Kursen är god-
känd av IPULS
För information, kontakta Claes Söder-
lund, tel 08-616 23 29, 08-718 44 98 eller
se ‹www.svenskkirurgi.se›

STD-klubbens utbildningsdag: Epide-
miologi och mikrobiologi inom STI med
klamydia i fokus, fredagen den 25 ja-
nuari 2008, Svenska Läkaresällskapet,
Stockholm
Program
09.00 Carin Anagrius: Inledning
09.10 Torvald Ripa: STI-epidemiologi.
Vad kan vi lära av historien?
10.00 STI-epidemiologi. Vilka smittas
idag och var smittas man?
11.05–12.00 Torvald Ripa: Hur skall vi
tolka epidemiologiska förändringar? Er-
farenheter av klamydiamutanten
13.00 Kenneth Persson: Kunskaper om
klamydiabakteriens biologi – en nöd-
vändighet för att förstå klamydiaepide-
min
13.45 Jens Boman: Smittskyddsläkaren i
klinisk vardag
14.50 Viveca Urwitz: Beteendet – en
nyckelfråga! 
15.30 Paneldiskussion
15.50–16.00 Avslutning
Anmälan är bindande och görs senast
den 31 oktober per e-post:
lena.fagerblom@lvn.se
Deltagaravgiften (800kr) faktureras ef-
ter inkommen anmälan (uppge namn,
yrke, arbetsplats, postadress, e-post, 
telefonnummer och eventuell special-
kost)

Trafikmedicinskt
forskningsstipendium

■ KORTA MEDDELANDEN!
Under korta meddelanden publicerar Lä-
kartidningen information om möten, se-
minarier etc, som anordnas av läkarnas
organisationer och föreningar. Även an-
dra arrangemang och begivenheter som
redaktionen bedömer vara av intresse för
läkarkåren, kan bekantgöras här. 
Redaktionen förbehåller sig rätten till för-
kortningar. 
Kontaktperson för »Meddelanden« är Ca-
rin Jacobsson, tel 08-790 34 78, fax 08-
20 76 19, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se


